
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
udostępnionych drogą elektroniczną, telefonicznie lub 

w inny sposób w celach kontaktowych 

  

I Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych jest Polska Federacja Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (dalej: PFHBiPM), ul. Żurawia 22, 
00-515 Warszawa, NIP 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165  

II Dane kontaktowe administratora 
 
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: 
daneosobowe@pfhb.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora 
(z dopiskiem „Ochrona danych”). 
 
III Dane kontaktowe Głównego Specjalisty ds. ochrony danych osobowych 
 
PFHBiPM wyznaczyła Głównego Specjalistę ds. ochrony danych osobowych, 
z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email j.dudzinska@pfhb.pl. 
Z głównym specjalistą ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

IV Cele przetwarzania i podstawa prawna  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO 
i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych 
następuję z uwagi na fakt, że: 

1. została wyrażona przez Panią/Pana zgoda, w związku z przesyłaniem na 
adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach 
pochodzących od PFHBiPM w tym również newsletterach wydawanych przez 
PFHBiPM. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 

2. strony w domenie http://www.pfhb.pl/ mogą zawierać adresy skrzynek 
mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail 
zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie 
podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane 
pytania. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w związku ze 
skontaktowaniem się z nami poprzez korzystanie z panelu doradztwa online 
lub innego formularza kontaktowego. Możemy pozyskiwać dane również w 
związku z przekazaniem nam ich w formie elektronicznej, podanie w rozmowie 
telefonicznej lub w formie dokumentowej w celach kontaktowych. Podstawą 
przetwarzania takich danych kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość kontaktu z 
podmiotem danych. 
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V Odbiorcy danych  
 
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane następującym 
odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

1. Organom administracji publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne 
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

2. Dostawcom usług IT, w tym zajmującym się hostingiem. 
 

VI Przekazywanie danych poza EOG 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

VII Okres przechowywania danych  
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji, zaś 
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania. 
 
VIII Prawa jakie przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych 
 

1. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania przez Panią/Pana zgód 
wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie 
zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem; 

2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

3. Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy 
o przesłanie do nas wiadomości na adres: daneosobowe@pfhb.pl; 

 
IX Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
X Źródło pochodzenia danych osobowych 
 
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem 
nawiązania kontaktu, lub w celu wynikającym z udzielonej zgody.  
 
XI  Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych  
 
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia 
działań przez administratora danych. 
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